
 

 
ENONTEKIÖN KUNTA  PÖYTÄKIRJA 

Sivistyslautakunta 

 

Kokousaika ma 16.11.2015 klo 14 - 18 

   

 

Kokouspaikka lukiolla, yläkerta luokka B04, 

  tutustuminen uuteen päiväkotiin 

 

Saapuvilla   

olleet jäsenet Satu-Marja Eira-Keskitalo pj 

  Samuli Näkkälä  vpj 

  Hannu Kultima 

  Sirpa-Liisa Korva 

  Unto Kultima 

  Taru Mäkitalo 

  Saila Kuukasjärvi  

  Tytti Valkepää  vj 

  

   

   

  

 

Muut saapuvilla  

olleet  Mauri Koskela vs.kunnanjohtaja 

  Tuomas Keskitalo khall edustaja 

Sari Keskitalo khall pj 

Heikki Järvistö vapaa-aikatoimensihteeri 

Anneli Aro kirjastonhoitaja-kulttuuritoimen 

hoitaja 

Hanna Tissari vs.varhaiskasvatusohjaaja, poistui 

  kokouksesta klo 15.50 

  Seija Keskitalo vastaaava emäntä 

  Laila Nikunlassi rehtori-sivistystoimenjohtaja 

  Pasi Tanninen  Revontuli-Opiston rehtori, § 104  

    ajan, poistui klo 15.10 

  Pekka Tjäderhane lukion apulaisrehtori, § 104 ajan, 

    poistui klo 14.30 

   

   

Asiat   104 § - 117 § 

 

 

Pöytäkirjan   

allekirjoitus Satu-Marja Eira-Keskitalo Laila Nikunlassi  

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan 

tarkastajat  

  Sirpa-Liisa Korva  Taru Mäkitalo 

 

 

Pöytäkirja on Enontekiöllä 27.11.2015 

nähtävänä    
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

ASIALISTA 

 

104 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

105 § HANKETYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN JATKAMINEN 31.12.2017 SAAKKA 

 106 § KM HILLA VÄLITALON MÄÄRÄAIKAISEN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN AJALLE 

1.1. – 31.7.2016 

 107 § SAAMENKIELINEN BIOLOGIAN OPETUS LV. 2015 – 2016/MINNA 

NÄKKÄLÄJÄRVEN JA MUIDEN HUOLTAJIEN KIRJE 

108 § TA 2016 SISÄLTÖMUUTOSTEN JA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN;  

PELTOVUOMAN KOULUN JA PÄIVÄHOIDON JÄRJESTELYT 

109 § LEILA ALAPURASEN IRTISANOUTUMINEN 

110 § LUKION OPISKELIJAN ASUMISOIKEUSHAKEMUS/SAARA KETOLA 

111 § OPPILASKULJETUS VÄLILLÄ KALMANKALTIO-PELTOVUOMAN KOULU 

 112 § LEENA RAITASEN IRTISANOUTUMINEN VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN 

TOIMESTA 12.10.2015 ALKAEN  

113 § LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

114 § PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA 

115 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

116 § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

117 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 104 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Kokouksen aluksi hän jakoi Peltovuoman kyläläisten kirjallisen vetoomuk-

sen koulun säilyttämisestä 0. -6.-luokkaisena. 

 

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taru Mäkitalon ja 

Sirpa-Liisa Korvan. 

 

Esityslistahyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin käsitel-

lä 107 pykälän jälkeen ensin § 112 ja 113 (Hanna Tissarin piti poistua 

kokouksesta) ja sen jälkeen listan mukaisesti. 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 27.11.2015. 

 

Kokouksen aluksi lukion apulaisrehtori Pekka Tjäderhane esitteli lukion 

toimintaa ja Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen esitteli opiston 

toimintaa. Sivistyslautakunnalta tullaan pyytämään lausunto opiston 

suunnitelmista Enontekiön osalta. 

 

Kello 15.30 alkaen haastateltiin lastentarhanopettajan paikkaa hakenutta 

Annaleena Kangasta. 

 

Sivistyslautakunta kävi kokouksen lopuksi tutustumassa uuteen päiväko-

tiin. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle 

kutsutuksi ja jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.  

 

Sivistyslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Esityslista ja mahdollinen lisälista hyväksytään kokouksen työjärjestyk-

seksi.  

 

 

Sivistyslautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä 27.11.2015. 

 

Kokouksen aluksi lukion apulaisrehtori Pekka Tjäderhane esittelee lukion 

toimintaa ja Revontuli-Opiston rehtori Pasi Tanninen esittelee opiston 

toimintaa. 

 

Kello 15.30 alkaen haastatellaan lastentarhanopettajan paikkaa hakenei-

ta. 

 

Sivistyslautakunta käy kokouksen aikana tutustumassa uuteen päiväkotiin. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 105 § Sivistysltk § HANKETYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN JATKAMINEN 

31.12.2017 SAAKKA 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta jatkaa hanketyöntekijä Anne Keskitalo-Hohdin työsuh-

detta ajalle 1.2.2016 – 31.12.2017. Tehtävään sisällytetään aikaisempien 

tehtävien lisäksi tapahtuma- ja kulttuurityöntekijän tehtäviä.  

 

Palkkaus aikaisemman mukaisesti, KVTES. Palkkaus jaetaan seuraavasti: 

- 75 %  kulttuuritoimi    027001 4003 

-  5 %  kerhohanke    022027 0202 4003 

- 15 %  Soma paikka-hanke       022030 0202 4003 

-  5 %  Kansainvälisyyshanke 022034 4003 

 

Määrärahat ja tuloarviot on sisällytetty v. 2016 talousarvioesitykseen 

ja suunnitteluvuosien 2017 – 2018 lukuihin. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2013 § 32 valita sivistys-

toimen hankkeita valmistelemaan ja koordinoimaan hanketyöntekijän. Jul-

kisen haun jälkeen hanketyöntekijänä aloitti Anne Keskitalo-Hohti. Mää-

räaikainen työsuhde päättyi 31.1.2014. Sivistyslautakunta päätti 

11.12.2013 § 114 kunnanjohtajan esityksestä, että hanketyöntekijän työ-

suhdetta jatketaan määräaikaisena 31.1.2016 asti. 

 

Vuosien aikana hanketoiminta on ollut sivistystoimessa vireää ja hanke-

rahoilla on pystytty toteuttamaan ja kehittämään useita osa-alueita sekä 

maksamaan suurimman osan työntekijän palkasta, joihin kunnan perusrahoi-

tus ei olisi riittänyt. Sivistysosastolla ja kunnassa käytyjen keskuste-

lujen perusteella on todettu, että hanketoiminta ei jatkossakaan pyöri 

ilmaan erillistä viranhaltijaa. Kulttuuritoimen tehtävistä työntekijälle 

on vuosien aikana siirtynyt osaltaan myös tapahtumaorganisointia ja mm. 

kotiseutumuseon toiminnasta vastaaminen kesäajalla. Uutena erityisenä 

sisältönä tulee olemaan Enontekiön kunnan juhlavuoden 2017 suunnittelu 

ja toteutus. 

 

Lähivuosina on sivistystoimessa tulossa virkamuutoksia eläkkeelle siir-

tymisten vuoksi, joten on tärkeää turvata tehtävien hoito ja rahoitusten 

hakemisen jatkuvuus. 

 

Sami Ski Race ostaa työntekijän työaikaa n. kuukauden vuodessa. 

 

Tehtävää ei laiteta enää uudelleen hakuun, koska se on jo kertaalleen 

ollut sisäisesti ja julkisesti haettavana ja sitä on kerran jo myös ket-

jutettu. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 106 § KM HILLA VÄLITALON MÄÄRÄAIKAISEN VIRKASUHTEEN 

JATKAMINEN AJALLE 1.1. – 31.7.2016 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

        Sivistyslautakunta jatkaa luokanopettaja Hilla Välitalon virkasuhdetta 

ajalle 1.1. – 31.7.2016 päätoimisen tuntiopettajan (li, ko) määräaikai-

sessa tehtävässä. Määräaikaisuuden peruste on oppilasmäärän ja valitta-

vien ja valinnaisten aineiden vaihtuminen eri lukuvuosina. 

 

Palkkaus OVTES:in mukaisesti. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on valinnut KM Hilla Välitalon luokanopettajan si-

jaiseksi ajalle 1.8. – 31.12.2015. Hänen piti jatkaa sivutoimisena tun-

tiopettajana kevätlukukauden 2015 – 2016 hoitaen tuolloin liikunnan ja 

kotitalouden tunteja, kun virkavapaalla oleva luokanopettaja tulee töi-

hin 1.1.2016 alkaen. Tunteja on kuitenkin kevätlukukauden jaksoissa niin 

paljon, että päätoimisen tuntiopettajan opetusvelvollisuus täyttyy. Syk-

sylle ei voitu näitä tunteja enempää sijoittaa, koska pääpaino oli al-

kuopetuksen tunneissa. 

 

Määräraha on huomioitu v. 2016 talousarvioesityksessä. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistyltk 107 §  SAAMENKIELINEN BIOLOGIAN OPETUS LV. 2015 – 2016/MINNA 

NÄKKÄLÄJÄRVEN JA MUIDEN HUOLTAJIEN KIRJE 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi, että Minna Näkkäläjärvi opettaa 

9.-luokkalaisten saamenkielisen biologian viikosta 44 lähtien 1 kurssin 

ja saamenkielisen maantiedon opetus on ollut järjestettynä jo lukuvuoden 

alusta lähtien.  

 

Yhdelle saamenkieliselle kahdeksannen luokan oppilaalle saamenkielisen 

biologian opetus pyritään järjestämään vaikka osin etänä ja osin lä-

hiopetuksena tulevien jaksojen aikana.  

 

Kirjeen vaatimukseen lukujärjestyksen uudelleen avaamiseksi, sivistys-

lautakunta toteaa, että vaikka lukujärjestys olisi purettu, ei saamen-

kielistä biologian opettajaa sillä toimenpiteellä olisi saatu, koska 

tehtävää vastaanottavaa opettajaa ei ollut. 

 

Sivistyslautakunta edelleen toteaa, että kaikista yrityksistä huolimatta 

sellaista henkilöä, joka suostuisi opettamaan saamenkielistä biologiaa, 

ei löytynyt ajoissa kunnasta eikä naapurikunnista Inarista ja Utsjoelta-

kaan. Pääsyynä oli se, että biologian kurssien sisältö vuosiluokilla 8 

ja 9 on niin vaikea, että sitä ei ilman asiantuntemusta pysty opetus-

suunnitelman tavoitteiden mukaisesti opettamaan ja opetussuunnitelmassa 

olevien sisältöjen mukaista termistöä ei kaikilta osin edes ole saamek-

si. 

 

Saamenkielisen biologian opettajaksi kysyttiin useilta eri henkilöltä ja 

etäopetusmahdollisuutta kysyttiin Utsjoelta ja Inarista. Kaikkia tahoja 

pyydettiin myös miettimään uusia saamenkielen taitoisia henkilöitä, joi-

ta voitaisiin kysyä opettajaksi. Enontekiön Sanomat kirjoitti asiasta 

Minna Näkkäläjärven aloitteesta jutun, mutta senkään kautta ei uusia 

opettajaehdokkaita ilmestynyt, vaikka tieto tilanteesta levisi sitäkin 

kautta laajalle. 

 

 

Selostus: 

Minna ja Jari Näkkäläjärvi, Minna Kankaanpää ja Iisko Ruotsala, Kristii-

na Magga ja Jorma Löf sekä Liisa Valkeapää ovat lähettäneet sivistyslau-

takunnalle kirjeen (liite). Kirjeessä vaaditaan lukujärjestyssuunnitel-

man uudelleen avaamista, koska saamenkielistä maantiedon ja biologian 

opetusta ei ole järjestetty. 

 

Saamenkielinen maantiedon opetus on vanhempien tiedoista poiketen jär-

jestetty, joten kirjeen valitus koskee vain saamenkielistä biologian 

opetusta. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Saamenkielisellä luokalla on yksi 8.-luokkalainen oppilas ja neljä 9.-

luokkalaista oppilasta. 

 

Koulukeskuksessa suunniteltiin kuluvan lukuvuoden saamenkielisten ai-

neenopetusten tuntijako opettajien kesken keväällä 2015. Koulukeskukses-

sa on kaksi saamen kielen lehtoria, jotka jakavat yläkoulun ja lukion 

saamen kielen tuntien opetuksen ja niin monen muunkin aineen kuin heillä 

on mahdollista, osaamista ja kiinnostusta. Biologian kurssit kahdeksan-

nella ja yhdeksännellä luokalla ovat käsitteistön ja sisällön perusteel-

la sen verran vaikeat erityissanastoineen, että koulukeskuksen nykyiset 

saamenkielentaitoiset opettajat eivät ottaneet ko ainetta opetettavak-

seen (mm. ekosysteemit, elämä ja evoluutio, ihmisen anatomia, perinnöl-

lisyyden perusteet jne). 

 

Koulukeskuksessa pidettiin kaksikielisyyteen liittyvä luentoilta, jossa 

tuli esille, että yläluokille siirryttäessä oppilaan osalta on kielen-

opetuksessa hyvä huomioida myös suomenkielisen opetuksen lisääminen jat-

ko-opintomahdollisuuksia silmällä pitäen.  

 

Koulukeskuksessa on muodollisesti kelpoinen suomenkielinen biologian ja 

maantiedon lehtori, jolle kaikkien 8.- ja 9.-luokkalaisten biologian 

kurssit sijoitettiin, koska kaikista yrityksistä ja osin lupauksistakin 

huolimatta saamenkielistä biologian opettajaa ei saatu mistään edes etä-

nä.  

 

Saamelaiskäräjät ja aluehallintovirasto ilmoittivat huolensa asian joh-

dosta, mutta eivät kyenneet auttamaan asian käytännön hoitamisessa. 

 

Huoltajille ei erikseen asiasta ilmoitettu, koska jaksojärjestykset ja 

muut koulutyöhön yksityiskohtaisesti liittyvät asiat käydään läpi van-

hempainilloissa ja luokanvalvojan tapaamisissa. Saamenkielisellä 8. -9.-

luokalla oli yhteinen vanhempainilta yhtä aikaa koko koulukeskuksen 

kanssa 19.8., mutta kyseisestä vanhempainillasta saamenkielisen luokan 

luokanvalvoja oli virkavapaalla, eikä hän ollut järjestänyt uutta, joten 

asiassa tuli informaatiokatkos. Kyseisessä vanhempainillassa oli mukana 

kaksi saamenkielisen oppilaan huoltajaa. 

 

Tilanteesta keskusteltiin rehtorin pyynnöstä koolle kutsutussa saamen-

kielisen luokan vanhempainillassa. Todettiin, että saamenkielistä biolo-

gian opettajaa ei ajoissa tehdystä ilmoituksesta huolimatta olisi löy-

detty kuitenkaan, joten siinä mielessä informaatiokatkoksella ei ollut 

merkitystä. Ainetta aikaisemmin opettaneet opettajat eivät olleet enää 

koulukeskuksessa töissä. Huoltajat olivat närkästyneitä siitä, että ei-

vät voineet ajoissa henkisesti valmentautua tilanteeseen, jossa ei saa-

dakaan oppilaille saamenkielistä opetusta biologiassa. Rehtori esitti 

pahoittelunsa tämän johdosta koulukeskuksen puolesta. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 108 § TA 2016 SISÄLTÖMUUTOSTEN JA SUUNNITELMIEN 

HYVÄKSYMINEN; PELTOVUOMAN KOULUN JA PÄIVÄHOIDON JÄRJESTELYT 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnan jäsenet saivat kokouksen alussa puheenjohtajalta 

Peltovuoman kyläläisten kirjallisen vetoomuksen koulun säilyttämisestä 

nykyisellään (liite). 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtaja jakoi tarkemman kustannussäästölaskelman. 

Sen mukaan vuosittainen säästö näillä uudelleen järjestelyillä olisi n. 

86.000,-. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo teki ehdotuksen, että Peltovuoman koulu jatkaa 

kokonaisuudessaan nykyisen kokoisena sisältäen luokat 0. – 6. Lisäksi 

hän ehdotti, että myös Peltovuoman suomenkielinen päivähoito säilyy ky-

lällä. Tytti Valkepää ja Hannu Kultima kannattivat puheenjohtajan ehdo-

tusta. 

 

Taru Mäkitalo, Unto Kultima ja Sirpa-Liisa Korva kannattivat esittelijän 

ehdotusta. 

 

Koska avoimessa kädennostoäänestyksessä äänet menivät tasan 3 – 3, pu-

heenjohtajan ääni ratkaisi ja sivistyslautakunnan päätökseksi tuli, että 

koulu säilyy 0.- 6.-luokkaisena ja suomenkielinen päivähoito jatkaa Pel-

tovuomassa eikä siirry aikaisemman sivistyslautakunnan päätöksen mukai-

sesti Hettaan. 

 

Laila Nikunlassi, Taru Mäkitalo ja Unto Kultima jättivät päätöksestä 

eriävän mielipiteensä. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta päättää, että Peltovuoman 3. – 6.-luokkalaisten ope-

tus keskitetään Hetan koulukeskukseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. Kus-

tannusvaikutus n. 55.000 €/kokonainen kalenterivuosi (laskelma liittee-

nä). Koulun ja päivähoidon budjettiin tehtiin varaus tilojen järjeste-

lystä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tarpeisiin sopivaksi. 

 

Peltovuoman suomenkielinen päivähoito siirretään koululta vapautuviin 

tiloihin 1.8.2016, jolloin varhaiskasvatus ja alkuopetus ovat samassa 

toimipisteessä. Kustannusvaikutus n. 15.000 €/kalenterivuosi (mm. vuok-

rat, ruoankuljetus) 

 

Selostus: 

Kunnanhallitus käytti 12.10.2015 otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan 

päätökseen 23.9.2015 § 90 ja palautti asian sivistyslautakunnalle uudel-

leen käsiteltäväksi siltä osin kuin se koskee Peltovuoman ryhmäperhepäi-

väkodin lakkauttamista ja Peltovuoman 3. -6. luokkalaisten opetusta 

1.8.2016 alkaen.  
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Päätöshistoria:  

 

kh 12.10.15 

 

Khall 239 § Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 

23.9.2015 § 90  

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätök-

seen 23.9.2015 § 90. 

 

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnan käsiteltäväk-

si siltä osin kuin se koskee Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin lakkautta-

mista ja Peltovuoman 3. – 6.-luokkalaisten opetusta 1.8.2016 alkaen.  

 

Selostus 

 

Kuntalain 51 § 1 momentissa määrätään asian ottamisesta ylemmän toimie-

limen käsiteltäväksi: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-

taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla 

siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen 

jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt pää-

töksen. " 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvion sisältömuutoksia ja suun-

nitelmia kokouksessaan 23.9.2015, missä yhteydessä lautakunta on päättä-

nyt kokouksen aikana (ilman erillistä valmistelua), että Peltovuoman 

ryhmäperhepäivähoitoyksikkö lakkaa ja päivähoito siirretään Hetan päivä-

kotiin 1.8.2016 alkaen. 

 

Valmistelussa tulee noudattaa hallintolain 41 §:n säännöstä vaikuttamis-

mahdollisuuksien varaamisesta. 

Hallintolain 41 §:n 1 ja 2 momentissa todetaan, että jos asian ratkai-

sulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympä-

ristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille 

henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja 

tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. 

Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on il-

moitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 
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Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Päätöshistoria  

 

Sivistysltk 23.9.2015 90 §  

 

TA 2016 SISÄLTÖMUUTOSTEN JA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunta hyväksyi tulosyksikkökohtaiset BSC-kortit vuodelle 

2016. 

 

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että Leppäjärven ryhmäperhe-

päivähoito lakkaa 1.8.2016 hoitolasten vähyyden vuoksi ja alueen päivä-

hoito siirtyy uuteen Hetassa olevaan päiväkotiin. 

 

Sivistyslautakunnan enemmistö ei hyväksynyt Peltovuoman koulun muutta-

mista 0. -2.-luokkia sisältäväksi, joten ehdotettua muutosta ei tehdä. 

Laila Nikunlassi, Taru Mäkitalo ja Unto Kultima jättivät asiasta eriävän 

mielipiteensä. 

 

Sivistyslautakunnan enemmistö päätti kokouksen aikana (ilman erillistä 

valmistelua), että Peltovuoman ryhmäperhepäivähoitoyksikkö lakkaa ja 

päivähoito siirretään Hetan päiväkotiin 1.8.2016 alkaen. Hanna Tissari, 

Laila Nikunlassi, Taru Mäkitalo ja Unto Kultima jättivät asiasta eriävän 

mielipiteensä. 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi loput ehdotuksessa olleet talousarvion 2016 

sisältöön vaikuttavat esitykset ja selvitykset. 
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Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvioraamiin sisällytetyt suunnitelmat 

ja muutokset palvelutuotantoon selostuksen mukaisesti sekä tulosyksikkö-

kohtaiset BSC-kortit liitteen mukaisesti. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunta on antanut kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus-

tolle esityksen talousarviosta edellisessä pykälässä. Hallintosäännön 45 

§ mukaan lautakunnat päättävät itse talousarvion puitteissa tehtäväalu-

eidensa palvelurakenteista ja palveluajoista sekä niiden muutoksista. 

Palvelutuotannon keskeisimmistä muutoksista päättää valtuusto. 

 

Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen 2016 ja 2017 sisältyy seuraa-

via lautakunnan päätettävissä olevia palvelurakenteen muutoksia aikai-

semmin hyväksyttyjen ja osin jo toteutettujen lisäksi (mm. ensi vuonna 

päiväkodin kustannukset näkyvät budjetissa jo koko vuoden ja vastaavasti 

ryhmäperhepäiväkotien määrä vähenee Hetan kolmen yksikön verran, perhe-

päivähoito lakkaa, kun hoitopaikat osoitetaan uuteen päiväkotiin): 

  

- Leppäjärven ryhmäperhepäivähoitotoiminta lakkautetaan ja päivähoito 

keskitetään uuteen päiväkotiin Hettaan 1.8.2016 alkaen. Kustannus-

vaikutus n. 50.000 €/kalenterivuosi(työntekijän palkka, vuokraku-

lut, ruokapalvelut).  

- Peltovuoman 3. – 6.-luokkalaisten opetus keskitetään Hetan koulu-

keskukseen 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. Kustannusvaikutus vähin-

tään 50.000 €/kokonainen kalenterivuosi (yhden opettajan palkka). 

Koulun ja päivähoidon budjettiin tehtiin varaus tilojen järjeste-

lystä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tarpeisiin sopivaksi 

- Peltovuoman suomenkielinen päivähoito siirretään koululta vapautu-

viin tiloihin 1.8.2016, jolloin varhaiskasvatus ja alkuopetus ovat 

samassa toimipisteessä. Kustannusvaikutus n. 15.000 

€/kalenterivuosi (mm. vuokrat, ruoankuljetus). 

- kustannusten säästämiseksi ja toimintojen kokonaisvaltaisen suun-

nittelun tehostamiseksi tarkastellaan ja tehdään tarvittavat muu-

tokset rehtori/apulaisrehtorin tehtäviin ja apulaisjohtajien luku-

määrään koulujen pienenemisen ja uudistuksiin, mm. sähköisiin pal-

veluihin siirtymisen vuoksi (kustannussäästö n. 10.000,-/v). Muu-

tokset voimaan 1.1.2016 ja 1.8.2016 lähtien. 

- Hiihtomaa ja liikuntahalli siirretään v. 2017 teknisen alaisuuteen 

- Lihku matkai-hanke siirtyy Muonion hallinnoimaksi v. 2016 

- Karesuvannon ja Kilpisjärven ruokapalveluun liittyvät palkkaukset 

siirretty keskuskeittiön alle, joten koulutoimen budjetti siltä 

osin pienenee ja vastaavasti keskuskeittiön suurenee (51.200,-). 

Myös elintarvikemäärärahat näiltä kouluilta siirrettiin keskuskeit-

tiön budjettiin ja poistettiin Ka ja Ki koulujen määrärahois-

ta(18.000,-). 

- Uutena työntekijäkuluna keskuskeittiön ja siivouspalveluyksikön 

puolelle kirjattiin päiväkodin työntekijän palkkauskulut 22.200,-. 

- kulttuuritoimeen siirrettiin hanketyöntekijän palkkausmäärärahoja 

ja toimintamäärärahoja tulevan juhlavuoden 2017 valmisteluja varten 
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- perhepäivähoito lakkaa Hetassa uuteen päiväkotiin keskittämisen 

vuoksi ja Muonion rajalla olevien hoitolasten loppumisen vuoksi 

 

Vuoden 2016 aikana valmistellaan mahdolliset virkamuutokset kirjastotoi-

men, nuoriso-liikuntatoimen ja kansalaisopistotoiminnan osalta. Näihin 

ja muihinkaan eläkepäätöksiin liittyviin määrärahamuutoksiin ei ole vie-

lä varauduttu vuoden 2016 talousarviossa, koska valmistelu on kesken ja 

virallisia päätöksiä henkilöstön eläkkeelle jäämisistä ei vielä ole. 

 

Sivistystoimi on edelleen laajasti mukana eri hankkeissa. Kunnan omara-

hoitusosuus vaihtelee vuosittain 16.000 – 30.000 € välillä riippuen. 

Hankkeilla työllistetään paikallisia ja voidaan hankkia sivistystoimen 

ja koulujen käyttöön mm. koulutusta ja tarvikkeita mitä ei kunnan perus-

rahoituksella voisi tehdä, joten omavastuuosuudesta huolimatta toiminta 

on kunnalle taloudellisesti kannattavaa. Tulevana kesänä sivistystoimi 

pyrkii lisäämään nuorten kesätyöllistämistä. 

 

 

Kirjaston osalta todetaan, että kirjastohenkilöstön peruspalkat ovat 

hieman nousseet 1.7.2015 alkaen.  

Lapin kirjasto –kimppa siirtyy käyttämään uutta avoimen lähdekoodin 

KOHA-kirjasto-ohjelmaa touko-kesäkuussa 2016. Edellinen kirjasto-

ohjelman vaihto oli syystalvella 2007. Nykyistä ohjelmaa ei enää päivi-

tetä, joten uuteen siirtyminen on välttämätöntä. Siirtymävuoden jälkeen 

atk-kustannukset pienenevät jonkin verran. 

Kirjastoauton osalta oletetaan, että OKM:n harkinnanvarainen valtion-

osuus säilyy aiempien vuosien tasolla. Kirjastoauton käyttömenoja kas-

vattavat uuden kirjasto-ohjelman hankinta sekä palkkaus- ja polttoaine-

kulujen nousu. 

Kulttuuripalvelut –kohtaan on varattu 75 % hanke- ja tapahtumasihteerin 

palkkauskuluista. 

Enontekiön kirjasto ei hallinnoi mitään hanketta, mutta on mukana useas-

sa. Inarin kirjaston hallinnoima Jutaava kirjasto –hanke päättyy touko-

kuussa 2016. Vuoden 2016 loppuun asti jatkuvat Mikkelin kaupunginkirjas-

ton hallinnoima hanke Kohti Kohaa sekä Lapin maakuntakirjaston hallin-

noimat hankkeet Mediataitoja maakuntaan ja Lapin yhteistä kirjastoa ra-

kentamassa. 

Kirjaston ja kulttuuritoimen virkajärjestelyjen osalta suunnitelmavuo-

sille on varattu määräraha päätoimisen kirjastonhoitaja-

kulttuuritoimenhoitajan palkkaan. Suunnitelma tarkentuu vuoden 2016 al-

kupuolella, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle. 
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Sivistysltk 109 §  LEILA ALAPURASEN IRTISANOUTUMINEN 

 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi ruokapalvelutyöntekijä Leila 

Alapurasen vanhuuseläkkeelle siirtyminen 1.1.2016 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiitti Leila Alapurasta pitkästä ja hyvästä työurasta 

Enontekiön kunnan hyväksi ja toivottaa hänelle onnellisia eläkepäiviä. 

 

 

 

Ehdotus (vastaava emäntä): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi ruokapalvelutyöntekijä Leila 

Alapurasen vanhuuseläkkeelle siirtyminen 1.1.2016 alkaen. 

 

Sivistyslautakunta kiittää Leila Alapurasta pitkästä ja hyvästä työuras-

ta Enontekiön kunnan hyväksi ja toivottaa onnellisia eläkepäiviä. 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

” Sivistyslautakunta 

Sanon itseni irti ruokapalvelutyöntekijän virasta 1.1.2016 alkaen van-

huuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

24.9.2015 

Leila Alapuranen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Sivistyslautakunta 16.11.2015 14 

 

Ltk Khall Kvalt  
   Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa 

    

   Enontekiöllä ___/___ 2015 

Sivistysltk 110 §  LUKION OPISKELIJAN ASUMISOIKEUSHAKEMUS/SAARA KETOLA 

 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Rehtori-sivistystoimenjohtajalle annettiin tehtäväksi pyytää selvitys 

kahden hettalaisen opiskelija-asunnossa asuvan opiskelijan tilanteesta. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta pysyy asian suhteen aiemmassa päätöksessään 27.8.2015 

§ 77.  

 

 

Selostus: 

Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraava kirje: 

 

 

”Saara Ketola  Lukiolaisen asuminen opiskeluasuntolassa 

Sakkaravaarantie 12     

99470 Karesuvanto 

   27.10.2015 

 

 

Sivistyslautakunta 

99400 Enontekiö 

 

 

Selvitys lukiolaisten asuntolassa asumiseen 

 

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.8.2015 päättänyt, että opiskelija 

asuntolassa saavat asua ainoastaan Maunu – Kilpisjärvi väliltä tulevat 

opiskelijat, koska muille on järjestetty kuljetus päivittäin kodin ja 

koulun välille. Aikaisemmin lähettämässäni kirjeessä 12.6.2015 kysyin 

asuntolapaikka lukiolaiselle tytölleni Marianne Ketolalle, johon vastaus 

oli kielteinen. Ainostaan pyydettiin vanhempien vuokraaman hänelle asun-

to Hetan kylästä.  

Nyt kuitenkin kaksi Hetan kylän tyttöä asuu opiskelija-asuntolassa ja 

heidän koti on kävelymatkan päässä koulusta, nyt heillä pitempi matka 

kouluun, kuin kotitalosta. 

Haluaisin tietää mikä todellisuudessa oli syy miksi Mariannelle ei an-

nettu asuntolapaikkaa?  Vaikuttaako meidän kunnassa, se kun me olemme 

saamelaisia, jonka en kuitenkaan haluaisi uskoa olevan syyn, mikä vai-

kuttavaa asiaan.  Olen todella vanhempana pettynyt asiaan ja miksi kaik-

kia ei kohdella samalla tavalla tässä kunnassa. Toivoisin kunnan ja si-

vistyslautakunnan päätöksiin oikeudenmukaisuutta ja että kaikkia tulisi 

kohdella samalla tavalla, on sitten asia mikä vain… 

Yhdenvertaisen kohtelun vuoksi pyydän, että Marianne Ketolalle myönne-

tään paikka asuntolaan. 
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Kunnioittavasti 

Saara Ketola” 

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt tätä asiaa kokouksessaan 18.6.2015 § 73 

ja teki asiasta päätöksen kokouksessaan 28.8.2015 § 77. 

Kesällä kahdelle Hetassa asuneelle lukion viimeisen vuosikurssin oppi-

laalle annettiin asumisoikeus, koska heidän huoltajansa ilmoitti muutta-

vansa opintojensa vuoksi pois paikkakunnalta ja kotitalo ei olisi enää 

perheellä käytettävissä.  
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Sivistysltk 111 §  OPPILASKULJETUS VÄLILLÄ KALMANKALTIO-PELTOVUOMAN 

KOULU 

 

Päätös: 

Satu-Marja Eira-Keskitalo ehdotti, että Kalmankaltiolle muuttaneille op-

pilaille järjestetään oppilaskuljetus samoin kuin muillekin, joiden kou-

lumatka on yli 5 km. Kuljetuksista pyydetään tarjoukset. 

 

Sivistyslautakunta myönsi oppilaskuljetuksen Satu-Marja Eira-Keskitalon 

ehdotuksen mukaisesti Kalmankaltiolla asuville oppilaille. 

 

Ehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Sivistyslautakunta valitsee päätöksen vaihtoehdoista A ja B : 

 

A Oppilaskuljetus välillä Kalmankaltio-Peltovuoma-Kalmankaltio korvataan 

huoltajalle maksettavalla saattokorvauksella, joka on KVTES:in mukainen 

taksa/km (tällä hetkellä 0,44 snt/km ja lisäkorvaus jokaisesta kuljetet-

tavasta 0,3 snt). 

 

B Aamukuljetuksen osalta huoltajalle maksetaan KVTES:in mukainen saatto-

avustus välille Kalmankaltio-Nunnanen ja siitä oppilaat jatkavat olemas-

sa olevalla linja-autolinjalla Peltovuomaan. Iltapäivän osalta sivistys-

lautakunta järjestää kilpailutuksen kautta taksikuljetuksen välille Pel-

tovuoma – Kalmankaltio niille päiville, kun olemassa olevaan taksilin-

jaan ei voida yhdistää Kalmankaltiolle tehtävää jatkomatkaa (Nunnasesta 

15 km Kalmankaltiolle). 

 

Opetuksen järjestäjä ei järjestä erillistä taksikuljetusta välille Kal-

mankaltio – Nunnanen, koska Nunnasessa ei ole taksiyrittäjää ja kauempaa 

tilattuna kuljetus tulisi kohtuuttoman kalliiksi ja yrittäjän joka-

aamuinen sitoutuminen lyhyelle erilliselle pätkälle Kalmankaltio – Nun-

nanen olisi epätodennäköistä. 

 

Perusteluna em. vaihtoehtoihin on se, että kyseinen kuljetustarve on 

poikkeava aikaisempiin verrattuna: tie on syrjäinen ja paikka on eril-

lään kaikista kylistä, sinne ei ole perinteisesti ollut oppilaskuljetus-

ta, aamujatkoyhteys tulisi linja-autolle, koska se on jo olemassa oleva 

kuljetus ja lähimmässä kylässä ei ole taksia, joten on oletettavaa, että 

taksikuljetus tulisi kunnalle kohtuuttoman kalliiksi.  

Kyseessä oleva kuljetusjärjestely on ennakkotapaus, jollaista ei ole ai-

kaisemmin ollut. 

  

Selostus: 

KOH:n ratkaisussa vuodelta 2009 todetaan, että perusopetuslaissa ei ope-

tuksen järjestäjälle ole säädetty velvollisuutta kuljetuksen järjestämi-

seen, vaan sille on annettu oikeus valita, järjestääkö se maksuttoman 

koulukuljetuksen vai maksaako se kuljettamista tai saattamista varten 

avustuksen. Lainkohdassa ei ole lapselle säädetty myöskään oikeutta mi-

hinkään tiettyyn kuljetusmuotoon, esimerkiksi taksikuljetukseen. Kunta 

voi kaikissa tapauksissa korvata kuljetuksen avustuksella, jonka on ol-
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tava riittävä. Perusopetuslain 32 §:ssä ei ole määritelty maksuttoman 

kuljetuksen tapaa tai todettu, että maksuton kuljetus olisi ensisijainen 

avustukseen nähden. Laissa kuitenkin todetaan, että avustuksen on oltava 

riittävä. 

 

Peltovuomasta muutti perhe Kalmankaltiolle lokakuussa 2015. Huoltaja il-

moitti asiasta Wilmassa 20.10.2015 ja muutto oli hänen mukaansa voimassa 

siitä päivästä lähtien. Vanhemmat vaativat kuljetuksen järjestämistä vä-

littömästi. 

 

Kuljetustarve on aikaisempiin tilanteisiin nähden poikkeava myös siinä, 

että se ei ole miltään kylältä, sitä ei voi yhdistää suoraan olemassa-

oleviin kuljetuksiin jatkoksi (koulun päättymisajat eivät yhtäaikaa), 

väliltä noustava linja-autoon, kuljettava tieosuus talvella vaikea. 

 

Kunnassa päätöksenteko tapahtuu kuntalain ja hallintosäännön määräyksien 

mukaan. Asiasta olisi saatu päätös ennen muuttoa, jos vanhemmat olisivat 

muutosta ilmoittaneet riittävän ajoissa. Kunnallinen päätöksenteko ta-

pahtuu kuntalain ja hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä. 

 

Kalmankaltio sijaitsee Nunnasesta 15 km päässä itään. Tie on yleinen 

tie. Nunnasessa ei ole taksia. Nunnasesta lähtee aamuisin linjaliikenne, 

jota käytetään myös oppilaskuljetuksiin. Jos oppilas haettaisiin taksil-

la Kalmankaltiolta, olisi hänen noustava Nunnasessa olemassa olevan lin-

jaliikenteen ajoneuvoon. 

 

Iltapäivisin oppilaskuljetus on jo olemassa Nunnaseen asti joinakin il-

tapäivinä. Peltovuoman koululla on oppilaskuljetuksia noin kaksi päiväs-

sä, koska oppilaiden koulupäivät ovat eripituisia. Jos Kalmankaltiolle 

järjestettäisiin iltapäiväkuljetus, olisi se joinakin iltapäivinä kolmas 

koululta tapahtuva oppilaskuljetus. 

 

Hetasta lähtevä kuljetusyritys, joka tuo perusopetuksen oppilaita Nun-

naseen parina päivänä viikossa, ei ota Kalmankaltion kuljetusta jatko-

kuljetukseksi, koska Kalmankaltion tie on talvella huonokuntoinen ja ka-

pea ja helposti tukkeutuva. 

 

Joinakin päivinä olemassa olevaa taksilla tapahtuvaa oppilaskuljetusta 

Nunnaseen voitaisiin jatkaa Kalmankaltiolle asti, mutta oppilaiden eri-

pituiset päivät aiheuttavat sen, että monena päivänä jouduttaisiin jär-

jestämään erillinen kolmas iltapäiväkuljetus Kalmankaltiolle. 

 

Taksin tilaaminen Kalmankaltioon asti päivittäin maksaa autoilijalta 

saadun taksa-arvion mukaan 60,- 65,-/kerta x 188 pv x 2 kertaa päivässä 

= n. 22.000 €. Vaikka arvio on vain arvio, koska kilpailutustietoja ei 

ole, tulevat taksikuljetukset olemaan huomattava menoerä. 

 

Vaihtoehtona on ns. saattokorvaus huoltajille. Sen tulee olla riittävä, 

mutta tarkemmin sitä ei ole määritelty. Yhden korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaisun perusteella oli todettu, että joukkoliikenteen taksan 
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mukainen korvaus oli riittävä. Samassa ratkaisussa todettiin, että oppi-

laalla ei ollut oikeutta taksikuljetukseen yksinomaan sillä perusteella, 

että huoltajat olivat vuorotyössä. 

 

Mikäli huoltajille maksetaan saattokorvaus, sen suuruus voisi olla 

KVTES:in mukainen kilometrikorvaus (tällä hetkellä 0,44 snt ja lisämat-

kustajista 0,3 eli tässä tapauksessa kaksi oppilasta, korvaus olisi 0,50 

snt). Tämän mukaan huoltaja saisi lukuvuoden aikana yhteensä n. 2.800,- 

saattokorvauksena. 

 

Kuntaliitto toteaa asian osalta, että jos kunta voi järjestää kuljetuk-

sen tai saattamisen halvemmalla kuin huoltaja, tulisi kunnan se yleensä 

järjestää tai rajoittaa avustuksensa tähän määrään. Tässä tapauksessa 

kunta ei voi kuljetusta järjestää halvemmalla kuin huoltaja itse. Kunta-

liitto suositteleekin, että kunta käyttäisi tässä kyseisessä tapauksessa 

saattokorvausta. 
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Sivistysltk 112 § LEENA RAITASEN IRTISANOUTUMINEN VASTAAVAN 

LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMESTA 12.10.2015 ALKAEN  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi Leena Raitasen irtisanoutuminen 

henkilökohtaisista syistä 12.10.2015 alkaen. 

Vastaavan lastentarhanopettajan toimea siirtyi hoitamaan lastentarhan-

opettaja Sari Lehtinen 12.10.2015 alkaen, koska hänet oli valittu vara-

sijalle vastaavaksi lastentarhanopettajaksi 1.8.2015 alkaen.  

 

Selostus: 

Lastentarhanopettaja Leena Raitanen on toimittanut koeajalla irtisanou-

tumisilmoituksen vastaavan lastentarhanopettajan toimesta 12.10.2015 al-

kaen henkilökohtaisten syiden vuoksi.  
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Sivistysltk 113 § LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA 

 

Päätös: 

Sivistyslautakunnalle annettiin tiedoksi, että toinen hakija, Anni Rii-

kola, on perunut hakemuksensa. 

 

Kokouksen alussa haastateltiin lastentarhanopettaja Annaleena Kangasta. 

 

Sivistyslautakunta valitsi avoinna olleeseen lastentarhanopettajan teh-

tävään lastentarhanopettaja Annaleena Kankaan 1.1.2016 (aloitusajankohta 

hänen omasta pyynnöstään) alkaen toistaiseksi. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatusteh-

tävät 05PKO02B mukaan.  

 

 

Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja): 

Kaksi lastentarhanopettajan toimen hakijaa haastatellaan kokouksen aika-

na, Annaleena Kangas ja Anni Riikola. 

 

Valintaehdotus annetaan kokouksessa haastattelujen jälkeen. 

 

Ennen toimen vastaanottamista on esitettävä Laki lasten kanssa työsken-

televien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) edellyttämä todis-

tus. 

 

Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy 

KVTES:in liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatusteh-

tävät 05PKO02B mukaan.  

 

 

Selostus: 

Lastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana MOL:in sivuilla, Enonte-

kiön wwww-sivuilla ja ilmoituspaikoilla. Toimi täytetään toistaiseksi 

1.12.2015 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai 

sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), johon tulee 

sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 op. Käy-

tännön työkokemus katsotaan eduksi. 

 

Jatkettu hakuaika päättyi 9.11.2015 klo 15. Hakuajan päättymiseen men-

nessä hakemuksia tuli 2 kpl. Koonti hakijoista liitteenä. 
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Sivistysltk 114 § PÄIVÄKODIN NIMEN VALINTA 

 

 

Päätös: 

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

 

Ehdotus annetaan kokouksessa. 

 

 

Selostus: 

 

Uuden päiväkodin työnimenä on ollut Hetan päiväkoti. Sivistyslautakunnan 

tulee valita nimi, joka kuvaa parhaiten päiväkotia huomioon ottaen pai-

kallisuuden. Hetan päiväkoti on Käsivarren Lapin ensimmäinen päiväkoti. 

Päiväkoti sijaitsee kirkon ja koulun takana mäenpäällä mäntymetsässä, 

osoitteessa Ounastie. Sopulikujan vanhoja ryhmäperhepäivähoitokotien ni-

miä sellaisenaan ei siirretä uuteen päiväkotiin – Vilpertti, Vesseli ja 

Miessi.  

 

Päiväkodin nimestä järjestettiin nimikilpailu ja voittajanimen valitsee 

sivistyslautakunta. Voittaja-nimen keksijä palkitaan päiväkodin juhla-

avajaisissa 3.12.2015. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 58 kpl. 

Nimiehdotukset erillisessä liitteessä. 
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Sivistysltk 115 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

 

Ei jäsenten esille ottamia asioita. 
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Sivistysltk 116 § § TIEDOKSI ANNETTAVAT 

 

Päätös: 

Annettiin tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (rehtori-sivistystoimenjohtaja): 

Annetaan tiedoksi. 

 

Selostus: 

 

Aimo Pasanen on rehtori-sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä 

otettu hanketyöntekijäksi Koulukoutsi-hankkeeseen ajalle 1.11.2015 – 

31.1.2016. Mikäli määrärahoja jää käytettäväksi ja työ on toteutunut 

suunnitelman mukaisesti, saattaa työsuhde vielä jatkua. 

 

EMOK-hankkeen edustajat Lapin yliopistosta vierailivat kaikilla kunnan 

kouluilla to – pe 22. – 23.10.2015. Jokaisella koululla tuli esille aja-

tuksia hankkeen toteuttamisesta juuri oman koulun tilanteen ja tarpeiden 

mukaisesti. Koulukierroksilla oli mukana yliopistosta viisi henkilöä; 

tutkija Suvi Lakkala koulukeskuksessa, tutkija Erkki Kuurre, projekti-

päällikkö Katja Norvapalo, professori Merja Laitinen ja professori Tuija 

Turunen kaikilla kouluilla. Enontekiön kunnan puolelta oli mukana koulu-

jen henkilökunnan lisäksi rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlas-

si, tuleva yhteisökoordinaattori Inka Alapuranen, Kilpisjärven koululla 

myös erityisopettaja Satu Labba. Yhteisökoordinaattori aloittaa työnsä 

1.11.2015. Hankkeen ohjausryhmän kokous on marraskuussa ja aloitussemi-

naari Rovaniemellä tammikuussa 2016. Oppilailla ja opiskelijoille on jo 

tehty luvan saaneita tutkimuskyselyjä tutkija Suvi Lakkalan toimesta. 

 

 

Humanistinen ammattikorkeakoulu toteuttaa ajalla 1.9.2015-31.7.2018 La-

pin nuorten MOP -monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen koordinaa-

tiohankkeen. MOP-hanke on ESR rahoitteinen. Hankkeen tavoitteena on tu-

kea Lapin tasolla nuorten monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen 

toimintaa edistämällä nuorisotakuun toteuttamista. Hanketta toteutetaan 

sekä maakunnan tasolla että pilottikuntatasolla, joihin myös kuntamme 

kuuluu. Enontekiön paikallistasosta vastaa vapaa-aikatoimensihteeri yh-

dessä nuorisotoimen muiden toimijoiden kanssa. Omarahoitusosuus hoide-

taan työpanoksilla sekä matkakustannuksilla yhteisiin tapahtumiin ja se-

minaareihin. Vuositasolla työpanoskustannukset hankkeelle ovat 10 000 €.  
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Sivistysltk 117 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Päätös: 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00. 
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Sivistysltk OIKAISUVAATIMUSOHJEET    

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaa-

timusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 

tai täytäntöönpanoa: 

 

Pykälät 109, 112, 114, 116 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 § 1.mom.mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal-

la: 

Pykälät  104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 117 

 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin pää-

töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät ja valituskiellon perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUS  

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-

sen:  

 

Pykälät 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 117 

 

 

 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite ja 

faksi: 

 

Enontekiön sivistyslautakunta 

Ounastie 165, 99400 Enontekiö 

faksi (016) 521 050 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-

ta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-

kuun. 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen ja –aika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

muksen johdosta  annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, 

joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muut-

tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 

jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 Oulu 

Fax 029 56 42841 

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   valitusaika 30 päivää  

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksianto-

päivää ei oteta lukuun. 

 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄ 

 

Sisältö ja toimittaminen 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen teki-

jän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-

sen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on 

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu-

helinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijäl-

le/valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alku-

peräisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie-

doksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 

tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 

12 §:ssä/hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.   

 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-

/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä 

ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakir-

jat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toi-

mitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan 

tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jä-

tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päät-

tymistä. 
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